
 

 

 
 

SORTEIO DE BOLSAS 

 
Homeopatia Clínica na Prática 

 
 
OBJETIVO 
 
Pioneiro e inovador, o curso de Homeopatia Clínica na Prática busca orientar e mostrar na prática como ocorre 
uma consulta homeopática e a prescrição de medicamentos, além do acompanhamento pós consulta. Será 
demonstrado que é possível utilizar esta terapêutica para curar e aliviar as enfermidades e doenças da população, 
todavia para tal se faz necessário muito estudo e prática, propondo capacitação e qualificação aos profissionais 
que buscam a excelência nas práticas homeopáticas. 

O curso será mesclado de forma harmônica entre teoria e prática. Com intuito de demonstrar e estimular o aluno a 
observar, refletir e se interessar pela terapêutica homeopática. Em 16 horas conseguiremos abordar todo o 
conteúdo programático - desmistificando as informações errôneas da homeopatia na mídia, ampliando o 
cabedal teórico e prático dos participantes com conteúdos e didática sólida e envolvente. Com uma abordagem 
científica e respeitando a peculiaridade da homeopatia, suas leis vigentes e compêndios oficiais. Todo o curso será 
embasado nas orientações e estudos de Samuel Hahnemann - tratando o doente e não a doença. 

 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Para visualizar a programação completa acesse: 
 
 
http://www.ictq.com.br/sudeste/belo-horizonte/homeopatia-clinica-na-pratica-consultoria-
farmaceutico-florais-bach 
 
 

PARA PARTICIPAR DO SORTEIO  
 
 
PRÉ-REQUISITO  
 
Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG.  
 
 
SELEÇÃO  
 
 

→ Será sorteada 1 (UMA) bolsa para o evento, conforme vagas cedidas pela organização.  
→ O candidato ao sorteio deverá fazer a inscrição na área de acesso restrito no site do CRF/MG.  

http://www.ictq.com.br/sudeste/belo-horizonte/homeopatia-clinica-na-pratica-consultoria-farmaceutico-florais-bach
http://www.ictq.com.br/sudeste/belo-horizonte/homeopatia-clinica-na-pratica-consultoria-farmaceutico-florais-bach


 

 

→ O sorteio da bolsa será feito no dia 15 de agosto através do site: https://www.random.org/ entre os 

farmacêuticos que se inscreveram para o evento.  
→ O CRF/MG entrará em contato através do email e divulgará o nome dos farmacêuticos sorteados, que 

deverão imediatamente confirmar a participação no evento, caso contrário será feito um novo sorteio.  
 
 
 
 
PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO  
 

→ As inscrições serão iniciadas no dia 05 de julho às 16h00 e terão fim no dia 15 de julho às 12h00;  
→ A participação no sorteio se dará mediante inscrição prévia exclusivamente na área restrita do 

site www.crfmg.org.br. É só seguir a opção:  
→  

 
“EVENTOS EVENTOS DISPONÍVEIS  VI FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE SEGURANÇA DO 

PACIENTE: ERROS DE MEDICAÇÃO. 
 
" 
 

→ Preencha os campos necessários e clique em SALVAR.  
 
Obs:  
 

→ A inscrição só será validada após a leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios 
apresentados;  

→ Até o encerramento das inscrições o candidato visualizará o status como (Aguardando análise 
do Setor de Capacitação)  

→ No ícone do curso, na área restrita, está disponível a opção para cancelamento da inscrição 
que deve ser efetuada com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das 
inscrições.  

 
 
ATENÇÃO  
 
O participante selecionado que não comparecer ao evento, sem que se efetue com antecedência o 
cancelamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do 
CRF/MG por um período de 6 meses. 
 
Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível.  
 
Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de 
responsabilidade do inscrito fazer o acompanhamento das informações.  
 
Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br  
 
 
Apoio CRF/MG  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG) e ICTQ.  



 

 

 


